
يف الواقع فيه يل بعض األصدقاء يف الّدول يف أمريكا واروبا لكن يطّبقون اإلسالم فاستشهدت حبديثك  السائل :

 بين ظهراني الكّفار ألكثر من ثالث )( أنا بريء من كّل من أقام باحلديث عن الّرسول عليه الّصالة والّسالم 

  فماذا تنصح هؤالء الّشباب املسلم يف الّدول الكافرة ليكونوا دعاة لإلسالم

  أّوال أريد أن ألفت الّنظر بأّن قولك يطّبقون اإلسالم فيه تسامح كبري يف الّتعبري أليس كذلك؟ الشيخ :

  ما فهمت قصدك يعين السائل :

ّمل فيما أقول أقول أن تعبريك بأّن أولئك القاطنني يف بالد الكفر أمريكا وأوروبا قصدي واضح ولكن تأ الشيخ :

  قلت ّأّم يطّبقون اإلسالم فيه تسامح يف هذا الّتعبري

  يف الواقع ما قصدته يطّبقون العبادات السائل :

  أنا عارف يا شيخ ماذا قصدت الشيخ :

  جزاك اهللا خري  السائل :

  ه تسامح يف الّتعبري صّح؟ آه ما تريد تقول صّح؟لكن امش معي في الشيخ :

  معليش صحّ  السائل :

  يعين خائف تسّجل عليك - يضحك - إالّ هزّا بالرّأس  الشيخ :

  -يضحك -ال ما خائف  السائل :

  ما يف خوف هنا اعرتاف باحلّق يعين الشيخ :

  صّح مظبوط السائل :

لكفر مبا نصح به الّرسول عليه الّسالم وال ميكنين إّال أن املقصود أنا أنصح كّل مسلم يقيم يف بالد ا الشيخ :

أكون كذلك ولكن فقه اإلسالم جيعل يل فسحة بأن أقول إذا وجدت طائفة من املسلمني يف بعض بالد الكفر 

متكّتلة متجّمعة ويشعرون بأّم يستطيعون أن يقوموا بتطبيق اإلسالم بأوسع دائرة ممّا لو كانوا يف بعض البالد 

إلسالمّية هذا أّوال وثانيا يكون لديهم عامل على األقّل إن مل أقل علماء يبّصروم بأحكام دينهم ألّن هؤالء ا

املقيمني يف تلك البالد الكفريّة هم جيمعون بني غربتني غربة الّدار فهم غرباء عن بالد اإلسالم يف بالد الكفر 

ال أعلم وهذا ليس يعين أن عدم العلم بالّشيء يستلزم العلم بعدمه والغربة الّدينّية حيث أّنين إىل اآلن ال أعلم , 

ال لكّين أقول يف حدود ما أحاط به علمي إىل اليوم ال أعلم أّن هناك جمتمعا يف بالد الغرب ممكن أن يسّمى 

ولذلك فاّلذي  جمتمعا إسالمّيا كنقطة بيضاء يف ذلك الّسواد الكافر يقودهم عامل بالكتاب والّسّنة أنا ال أعلم هذا

أتصّوره من جهة و أعلمه مبا يردين من أسئلة ومن أخبار بأّن أولئك الغرباء مرّتني يتخّبطون يف تطبيقهم لدينهم 



ألّم ليس عندهم علم أو ليس عندهم عامل يقودهم على الكتاب والّسّنة فإذا توّفر هذان الّشرطان الّشرط األّول 

الم بأكثر ممّا ميكنهم أن يطّبقوه يف بالدهم اإلسالمّية وأن يكون هلم على أن يكونوا متمّكنني من تطبيق اإلس

األقّل عامل واحد يهتدون ديه ويستنريون بعلمه وهذ ما أعلم له وجودا لذلك أعود إىل أن أنصحهم مجيعا وهذا 

ن أمريكا فأنصحهم بأن ما أفعله دائما وأبدا حيث يف كّل ليلة تقريبا تردين أسئلة من خمتلف البالد من أوروبا م

يهاجروا من أمريكا إىل بالد اإلسالم وليس العكس ويسّموا بغري امسها يهاجرون من بالد اإلسالم إىل بالد 

(( ألم الكفر فغّريوا حقيقة شرعّية إىل درجة أّم ّمسوا قدميا , أمريكا ماذا ّمسوها باملهجر هذا خالف الّشريعة 

خطاب ملن؟ لّلذين أسلموا يف بالد الكفر أن يهاجروا منها إىل بالد  فيها )) تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا

اإلسالم حنن اآلن نعكس إذن ننصح هلؤالء أن يعودوا إىل بالد اإلسالم ّمث أنا أعتقد أّن أّي فرد أو أّي مجاعة 

 بالد الكفر تسعى إلصالح اتمع اإلسالمي فمهما كان اإلصالح صعبا يف بلد إسالمّي فهو بال شّك يف

أصعب, أصعب ألنّه بالد الكفر مثال تريد تعاجل تصحيح املفاهيم وتصحيح الّسلوك واألخالق وحماربة ما وحماربة 

تربّج الّنساء وفسوق الّرجال وحنو ذلك هلذا بينما تضّيع وقتك وجهدك حملاربة هذا اجلمع األسود ال أهون عليك 

أو حمّلة وتدعو هناك من حولك إىل الكتاب والّسّنة هذا بال شّك  أن تعود لبلدك وتستصفي لك مكانا أو قرية

  أنفع وأسهل من هناك وهذه نصيحيت واهللا أعلم , طّيب

  التجّنس جبنسّية الكفر كاجلنسّية األمريكّية مثال السائل :

  هذا من متام توّيل الكّفار الشيخ :

  سائل آخر : اهللا أكرب

  . منهم ))(( ومن يتّولهم منكم فإنّه  الشيخ :

يف بعض الّناس يقولون إّن هذه ضرورة يعين بعض املهّجرين من بالد اإلسالم مثال ما معهم جنسّية وما  السائل :

  معهم جواز

  أينعم الشيخ :

فال جيدون ملجأ وال جيدون حيلة إّال أن يتجّنسوا جبنسّيات أهل الكفر ويعيشون يف بالد اإلسالم يعين  السائل :

  أمريكي مثال ويعيش بالّسعوديّةيصري معهم جواز 

واهللا هذه مسألة كجواب يعين سريع وعلمي جوابه معروف الضررورات تبيح احملظورات لكن هل  الشيخ :

صحيح؟ هل صحيح أّن أّي مسلم ما عنده جواز ال يستطيع أن يعيش يف بالد الكفر إن كان صحيحا 

نا لست رجال مطّلعا على شروط اجلوازات واألسباب اّليت فالّضرورات تبيح احملظورات أّما أنا وكما قلنا آنفا أ



تراعي اإلنسان الغريب أن ينال جواز يف بلد ما إىل آخره لذلك أطلق القول فأقول إن صدق هذا القائل بأّن 

هناك ضرورة فأنا أقول الّضرورة تبيح احملظورات أّما أنا شخصّيا ال أقتنع وال أوجب على غريي أن ال يقتنع مثلي 

 أقتنع أّن هناك يعين ضرورة ملّحة للمسلم اّلذي ليس لديه جواز أنّه ال يتمّكن من أن يعيش يف بلد إسالمّي ال

  إالّ يف بالد الكفر واهللا أعلم .

  شيخنا بالّنسبة للجواب للّسؤال اّلذي حكاه األخ حكيت الزم يتوّفر شرطني السائل :

  نعم الشيخ :

  ينه ويطّبق الّديانة اإلسالمّية والثّاين أن يكون أن يكون بينهم عاملاألّول أن يكون ملتزم بد السائل :

  ال ما قلت بالّنسبة للفرد اتمع اتمع اجلماعة املسلمة املتغرّبة يف بالد الغرب يكونوا متكّتلني متجّمعني الشيخ :

  هل ينطبق على الّطالب السائل :

ذا الّشرط األّول ما يكونوا ضائعني يف هذا اتمع الكافر هلم شوكة هلم شوكة هلم قّوة هلم عصبة ه الشيخ :

  الّشرط الثّاين أن يكون هناك عامل يقودهم

وإذا مل يوجد عامل كان بينهم من يعلم علم قليل بالّدين وإذا واحد صارت يف مشكلة وما قدر يعطي  السائل :

  يبا يومّيا تأيتدليل من الكتاب والّسّنة يرجع إىل الكتب أو كما تفّضلت أنّه تقر 

الّرجوع إىل الكتب يا أخي ما حيّل املشكلة راح يرجع إىل فتاوى قاضي خان مثال راح يرجع إىل كتاب  الشيخ :

البزّازيّة راح يرجع ألّي كتاب آخر من كتب املذاهب أو راح يرجع إذا ارتقى وعال لكتاب الّشوكاين لكتاب سبل 

وع الزم يكون عاملا بالكتاب والّسّنة عامل يعين جمتهد يعين يستطيع ميّيز الّسالم إىل آخره هذا ما يكفي هذا الّرج

احلديث الّصحيح من الّضعيف القول الّصحيح من القول الّضعيف املوافق ملا كان عليه الّسلف الّصاحل واملخالف 

  إىل آخره أي جيب أن يكون باملعىن الّشرعي عاملا وباملعىن العريف جمتهدا أينعم .

ا قلت بالد اإلسالم هناك قول يقوله بعض الّناس أّن  :السائل 
ّ
طرحت الّسؤال علّي وما فهمت كالمك صّح مل

الّدار تكون دار إسالم إذا كان احلكم إسالمّي ويطّبق شرع اهللا يف هذه الّدار حّىت ولو كان جّل أهلها من الكّفار 

  ل اهللاوالّديار ديار كفر إذا كان احلكم فيها ال حيكم فيها مبا أنز 

  نعم الشيخ :

  و لو كان جّل أهلها من املسلمني هل هذا القول صحيح؟ السائل :

ال ليس بصحيح هذا القول إيش معناه؟ ما هو من لوازمه؟ مثال هذه البالد أو بالد سوريّة أو غريها من  الشيخ :

  قسم من البالد؟ بالد حربّية؟ البالد األخرى اّليت حيكم حّكامها مع األسف كاجلزائر بالقوانني األرضّية هذه أيّ 



  ال ليست حبربّية أنا سألتك السائل :

  إذن معليش معليش الشيخ :

  أنا سألت هل صحيح هذا القول أو ال فقط هذا هو السائل :

أنا أجبتك لكن نريد أن نصل بطريق تسلسل منطقي فكري إىل إبطال هذا القول إذا كانت هذه البالد  الشيخ :

سالمّية ألّا ابتليت حبّكام حيكمون بغري ما أنزل اهللا ّمث هؤالء احلّكام على قسمني قسم بالد ليست بالدا إ

  يعرتف بأنّه جيب أن يكون اإلسالم هو احلاكم لكن

  هناك موانع السائل :

لكن هوى الّنفس وبتعرف املصاحل وقسم ثاين يقول لك اإلسالم هذا رجعي وال يصلح بأن يكون  الشيخ :

  ...هؤالء كّفار ال فرق بينه  ...الّزمان, هذا الّزمان تغّري حاكما يف هذا 

  بنّص اآلية السائل :

  نعم الشيخ :

  (( ومن لم يحكم بما أنزل اهللا )) السائل :

" ليس كما يذهبون إليه كفر دون   " كفر دون كفر "نعم فقط اآلية هلا تأويالت كما قال ترمجان القرآن  الشيخ :

  ذين حيكمون اليوم  يف بالد اإلسالم هم قسمانولذلك قلت أّن الّ  كفر "

  نعم السائل :

قسم يعرتف بأّن احلكم باإلسالم هو الواجب ولكن كاملرايب والّسارق والزّاين والغاش واّلذي ينّم  الشيخ :

  ويستغيب وإىل آخره كّل هؤالء خيالفون اإلسالم فإذا استحّلوا شيئا من هذه املعاصي فهم كّفار

  نعم السائل :

: وإذا قالوا ال حول وال قّوة إالّ باهللا اهللا يتوب علينا اهللا يهدينا إىل آخره يعين العقيدة تبعهم صحيحة لكن الّشيخ 

عملهم خمالف للعقيدة فهؤالء الحنكم برّدم قسم ثاين من احلّكام كما قلت لك آنفا يقولون اإلسالم ال يصلح 

كثري من البالد اإلسالمّية أكثر البالد اإلسالمّية إذا ما قلنا كّل البالد للحكم يف هذا الّزمان هؤالء مرتّدون فاآلن  

اإلسالمّية حمكومة بالقوانني ولكن بنسب متفاوتة يعين قسم كبري منها قد تكون أحكامها موافقة لإلسالم أكثر, 

ل ألنّنا حنن اآلن قسم منها خمالفة لإلسالم أكثر وبني ذلك مراتب ودرجات وال يهّمنا حنن مثل هذه الّتفاصي

ا نريد نصري كتلة وبإمكاننا أن نقاتل  (( عليكم أنفسكم ال يضرّكم من ضّل إذا اهتديتم ))نعيش يف عهد 
ّ
مل

احلاكم الكافر اإلسالم ال يأمر مبقاتلة احلاكم الكافر ابتداءا إّمنا يدعوهم كما فعل الّرسول عليه الّسالم مبن؟ 



ه اّلذين يستجيبون احلمد هللا اّلذين ال يستجيبون هل قاتلهم طفرة أو ّيأ بكسرى وقيصر واملقوقس و و إىل آخر 

لذلك؟ ّيأ لذلك فنحن إذا ابتلينا اآلن كما هو أقرب شاهد اجلزائر حبّكام أوروبّيني تقليدّيني أخذوا نظام فرنسا 

اتلتهم وحنن ما بدأنا مبقاتلة الذي استعمرهم قرن من الّزمان وزيادة فهم حيكمون ذه القوانني اآلن هل نبدأ مبق

(( عليكم شهوات أنفسنا وتربيتها على الكتاب والّسّنة وما جتّمعنا وتكّتلنا كما شرحنا آنفا ال اآلن وقت 

فإذا صار عندنا هذه الكتلة كما شرحنا آنفا نقول أيّها احلاكم إّما  أنفسكم ال يضرّكم من ضّل إذا اهتديتم ))

ا أن تدع احلكم إىل من حيكم مبا أنزل اهللا وإّال فالقتال بيننا وبينك هكذا اإلسالم ما أن حتكم مبا أنزل اهللا وإمّ 

ثورة ما قضّية لعبة نريق فيها دماء بريئة دون أّي فائدة تذكر ونسأل اهللا أن يلهمنا العمل بالكتاب والّسّنة وأن 

  يربّينا على ذلك نسيت حالك .

  سائل آخر : ال أنا قاعد استمع

  نعم الشيخ :

يف هناك شباب سودانّيون مصروفهم ممنوع يطلع دوالرات إّال من البنك عن طريق البنك يعين ما زّينا ما  السائل :

يقدرون يطّلعون معهم دوالرات إّال البنك حيّول هلم فالبنك حيّول هلم إذا هم بالّصيف راحوا على البنك ودفعوا 

عندهم فارق بالّسعر بني البنك والّسوق الّسوداء ما يقارب قيمة اخلمسة آالف دوالر جنيهات سودانّية ففيه 

العشرة إىل اثين عشر ضعف يعين إذا الواحد منهم يكون معه مخسمائة دوالر ويرّوح للّسودان اخلمسمائة يبيعها 

ئة بالّسوق الّسوداء جتيء له بفلوس تكّفي لتغطية اخلمسة آالف دوالر يف البنك وإذا عمل هذه العملّية اخلمسما

دوالر يوّفرهم من مصروفه اخلمسة آالف دوالر اليت يعطيهم البنك وكل سنة يعمل هذه العملّية هذه جائزة أم غري 

  جائزة

  الّسوق الّسوداء مسموح ا هناك يف الّسودان؟ الشيخ :

  من قبل الّدولة السائل :

  آه الشيخ :

  ال السائل :

  ما مسموح إي ما جائزة غريه نعم الشيخ :

يف موضوع التجارة نفسها حبكم عملي يف مركز الّدعوة أسأل عن بعض األسئلة لكن أتوّقف فيها من  : السائل

  ضمنها .

يسأل أحد اإلخوة أنّه يعمل يف الّتجارة وأحيانا يكون يف الباخرة بضاعة وهذه البضاعة تقّدر بثمانية  السائل :



نيب يتحايل على شركة الّتأمني فيقول لشركة الّتأمني ماليني درهم وصاحب البضاعة يّلي هو مثال أورويب أو األج

  بأّن البضاعة قد سرقت من الباخرة ويقتنعون بكالمه مثّ تأيت البضاعة إىل ديب مثال وتباع مبقدار مليون

  و أصل قيمتها قدر إيش الشيخ :

  مثنها مثانية ماليني  السائل :

  مثانية ماليني الشيخ :

  أينعم وتباع مبليون السائل :

  كيف هذا  الشيخ :

ألنّه قبض من شركة الّتأمني مثانية ماليني مثن البضاعة وباعها كذلك مبليون يعين تسعة ماليني أصبح  السائل :

  أخذ صاحب البضاعة تسعة ماليني ذه الطريقة هل جيوز للّتاجر املسلم أن يشرتي هذه البضاعة املسروقة تعترب؟

  وز لكن أنا أريد أن أفهم القّصة كواقعطبعا اجلواب واضح أنّه ال جي الشيخ :

  نعم السائل :

كيف البضاعة الّضخمة هذه وشركة الّتأمني نعرف إنّه ال يقّل فحصها ودقتها يف سبيل مصلحتها عن   الشيخ :

  عمل اجلواسيس كيف تقتنع بأّن هذه البضاعة ..

  ّسؤال كما جاءواهللا هذا الّسائل يقول هذا يسألين الّسؤال وأنا أذكر لك ال السائل :

  طّيب الشيخ :

  هل هذا جائز أم ال السائل :

  أنا أقول ال جيوز الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإيّاك  الشيخ :

  

سؤال آخر يعين كذلك هناك بضاعة أصلّية وبضاعة مقّلدة يعين ونفس  ...كذلك بالّنسبة لنفس   السائل :

واصفات املوجودة يف البضاعة األصلّية فهل جيوز شراء هذه البضاعة املواصفات تقريبا يف البضاعة املقّلدة نفس امل

  املقّلدة

  على أّا أصلّية الشيخ :

  على أّا أصلّية أو هو يبّني هو نفسه للّناس أّن هذه ليست أصلّية ذه الطّريقة جيوز أم ال جيوز السائل :



  يعين ما سؤالك؟ الشيخ :

  ذ املاركة و تقليدها وبيعها يف السوق هل جائز هذا أم ال ؟الّسؤال هنا بالّتحديد أخ السائل :

  سؤالك أخي صار ذو شعب الشيخ :

  - يضحك- شّقني شّقني  السائل :

  ذو شعب اسأل سؤاال سؤاال أول سؤال ؟ الشيخ :

  الّسؤال األّول هل يعين تقليد البضاعة األصلّية وبيعها يف السوق باسم البضاعة األصلّية ؟ السائل :

  طبعا ال جيوز : الشيخ

  ال جيوز السائل :

  كّل شيء فيه غش فيه تزوير ال جيوز  الشيخ :

  شراء هذه البضاعة وبيعها للناس؟ السائل :

  كذلك  الشيخ :

  إذا بّني أا مزّورة أو مقّلدة ؟ السائل :

  إذا بّني ما يف مانع الشيخ :

  ما يف مانع السائل :

  طانأينعم البيان, البيان يطرد الّشي الشيخ :

  سائل آخر : فيها إعانة على اإلمث والعدوان؟

  إيش هو؟ الشيخ :

  سائل آخر : ترويج بضاعة مزّورة

  ال أنا ما فهمت أنّه هي من الّنوع الشيخ :

املقّلد نعم مقلدة هو اشرتاها وباعها للّناس وقال هلم هذه بضاعة مقّلدة وليست أصلّية باسم البضاعة  السائل :

  األصلّية

  مثال بوت نوع مداس يف منه أصلي صناعة أملانية ويف منه موجود صناعة كورية أبو ليلى :

  ويباع أرخص السائل :

  أبو ليلى : نعم ويباع أرخص بكثري أينعم لكن قول هذا مش األصلي لكن حيمل املاركة يا شيخ

  معليش فقط أريد أفهم نقطة الشيخ :



  نعم السائل :

  وقة؟هل تعرب هذه مقّلدة يعين مسر  الشيخ :

  مسروقة املاركة السائل :

  يف العرف العاملي الشيخ :

  املاركة املاركة نعم السائل :

  مسروقة الشيخ :

  يعين الشركة األصلية ال تسمح بتقليدها أينعم ال تسمح بذلك السائل :

  هذا اّلذي أنا أسأل عنه الشيخ :

  أينعم ال تسمح بذلك السائل :

ال سيارات وحنو ذلك يكون أصلها يابانية وتصري بعدين أمريكّية باتّفاق ألنه يف أمسع عن الشركات مث الشيخ :

  سابق أّما هذه ليست كذلك

  ال السائل :

  طبعا هذه نفس داخله يف أنه تعاون على املنكر فال جيوز . الشيخ :

  معليش يف سؤال آخر جزاك اهللا خري . السائل :

  نعم الشيخ :

  باجلنّ يعين أنا أقرأ على املصابني  السائل :

  حفظك اهللا الشيخ :

  بارك اهللا فيك وعندي بعض األسئلة يف هذا املوضوع السائل :

  نعم الشيخ :

أحيانا عندما أقرأ أدعوا اجلّين إىل اإلسالم ويسلم واحلمد هللا ومرّات أسأله عن موضع الّسحر ليس فقط  السائل :

يف إخراج الّسحر ويساعد  وخيربك عن مكان للمريض وإّمنا ملريض آخر هل سؤايل له جائز وأحيانا هو يساعد 

السحر ويساعد كذلك يف إخراجه وفّك الّسحر عن هذا املريض ذه الطّريقة هو نفسه يأخذ السحر ويفّكه 

  ويعود املريض معاىف سليم خايل من املرض هل هذا جائز ؟

  أنا أعتقد أنك سلفي معنا أليس كذلك ؟ الشيخ :

  كذلكنسأل اهللا أن نكون   السائل :



  إن شاء اهللا فهل لك سلف يف ذلك ؟ الشيخ :

  ال أعلم السائل :

  وأنا مثلك ال أعلم فماذا يكون اجلواب؟ الشيخ :

  يف العالج أم يف السؤال؟ السائل :

  أنت عن ماذا تسأل؟ الشيخ :

  أنا أسأل عن العالج وعن الّسؤال السائل :

  وأنا أجيب عن الّسؤال وعن العالج الشيخ :

  ّما عن العالج يف سلف يف هذاأ السائل :

  ألنّه العالج ناتج عن السؤال أليس كذلك الشيخ :

ال هناك نوعان النوّع األّول أّنين أعاجل بالكتاب و الّسّنة أقرأ على املريض بعض اآليات اليت وردت  السائل :

  وقرأها الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم مثل الفاحتة وآية الكرسي واملعّوذات

  معليش ما هذا موضوعنا الشيخ :

  ماشي  السائل :

  نعم الشيخ :

  و بإذن اهللا يتعاىف املريض السائل :

  حنن ما هذا موضوعنا الشيخ :

لكن أحيانا حيصل هذا مثال أغلب ما هذا اجلّين وما يطلع فأقرأ على مريض آخر و يكون اجلّين قد  السائل :

  أسلم

  يا أخي ما يف حاجة لإلعادة الشيخ :

  نعم السائل :

  ما لك فيه سلف فأنت سلفيّ  الشيخ :

  نعم السائل :

  وما ليس لك فيه سلف فأنت خلفيّ  الشيخ :

  يضحك السائل السائل :

  املسألة واضحة نعم الشيخ :



  ...أبو ليلى : أبو انس يا شيخنا 

  أبو أنس جييء دوره الشيخ :

  طّيب ملّخص الكالم أنّه ال جيوز السائل :

  عا هذا استعانة باجلنّ هذا ال جيوز طب الشيخ :

  طّيب حصل هذا ماذا أفعل السائل :

  تب إىل اهللا الشيخ :

  أستغفر اهللا السائل :

  أينعم, طّيب الشيخ :

  باجلنّ  ...سائل آخر : ما مسعنا أستاذي 

نّه ما جيوز سؤال اجلن إنه هذا مرضه كذا ما عالجه عالجه ما كذا وحماورته قال إنّه أسلم ما أدراك جيوز إ الشيخ :

هذه توريطة من أجل جيرك إىل قضّية أخرى كما كانت تفعل الّشياطني مع العرب يف اجلاهلية حيث ينطقون من 

  أصنامهم فيضّلوم سواء الّسبيل ال جيوز الّتعاون مع عامل الغيب إطالقا وال جيوز منادام وال جيوز الطّلب منهم

  أما العالج إن شاء اهللا جائز السائل :

ا ذكرت أن عالجك نوعان سلفي وخلفي فقلنا عالجك السلفي فنعّم هو أّما ان الشيخ :
ّ
تهينا مّنه أنت مل

  عالجك اخللفي فحسبك

  طيب إذا أخربك بدون أن تطلب منه السائل :

  ال أمسع منه الشيخ :

  ال أمسع منه السائل :

 ( صدقك و هو كذوب ) أينعم إّال إذا عرفت أنّه صدق فيه قوله عليه الّسالم و أّىن لك ذلك الشيخ :

  - يضحك رمحه اهللا- 

  سائل آخر : الضرب هذا ثابت 

  نعم الشيخ :

  سائل آخر : الّضرب ثابت يف الّسّنة

الّضرب ما أذكر واهللا يف األحاديث اليت وردت عن الّرسول ما أذكر أنّه فيها ضرب على كّل حال ميكن  الشيخ :

  اسؤال أهل االختصاص هنا ميكن يكونوا أعلم به منّ 



ذكرت أنت حديث يف ابن ماجه جزاك اهللا خريا أن أحد الّصحابة رضي اهللا عنهم كان الّشيطان يلّبس  السائل :

عليه الّصالة وال يدري كم صّلى فجلس أمام الرسول صلى اهللا عليه و سلم وضرب على صدره و قال أخرج عدّو 

  اهللا تذكر هذا احلديث

ّضرب جاءتين امرأة شيخنا ولعلها اتصلت بك و كان اجلن متلبس ا أبو ليلى : هذا شيخي عفوا على حكاية ال

فقالت يل أنّه يف آخر مرة يف من إخواننا كانوا يطردون الشيطان أو يقدروا خيّرجون الّشيطان متّوا يضربوا يف متّوا 

  يضربوا ّيف طلعوا يضربوا ّيف أنا ما يضربون الّشيطان فهلكت آه واهللا يا شيخ

  ي عن شيخ اإلسالم رمحه اهللا كان يضرب بالّنعالسائل آخر : رو 

  هل قرأت ذلك الشيخ :

  أنا قرأته السائل :

  أين؟ الشيخ :

  يف الفتاوى السائل :

  سائل آخر : يف أي جمّلد

  الثّالث عشر تقريبا موجود السائل :

  الثّالث عشر؟ الشيخ :

ضرب املريض ثالمثائة ضربة حّىت يظّن يعين الّناس نعم وابن القّيم يذكر عنه يف الطّب الّنبوي أنّه كان ي السائل :

  أنّه قد هلك من كثر الّضرب أو أنّه هالك ولو أنّه ضرب به بعري ملات

  اهللا أكرب الشيخ :

ومع هذا ال يشعر املريض بعد أن خيرج منه اجلّين ال يشعر منه بشيء وعندما يسأل هل ضربك الّشيخ؟  السائل :

  ما فعلت للّشيخ شيء حّىت يضربين هذا يذكره ابن القّيم رمحه اهللايقول على ما يضربين الّشيخ 

  رمحه اهللا من استطاع أن يكون كابن تيمّية فليفعل طّيب غريه الشيخ :

بالّنسبة للّضرب يعين هذا يرجع لصاحب االختصاص إن كان يعلم أّن الّتلّبس كامل ألّن التلّبس نوعني  السائل :

كامال فاملكان اّلذي يضرب عليه ال يشعر به املريض أّما إذا كان الّتلّبس جزئّي تلّبس جزئّي وكامل فإن كان  

  فضربه على مكان ما فيه تلّبس يشعر املريض بالّضرب ويؤذي املريض

  املرأة الظّاهر كان تلّبسها جزئيّ  الشيخ :

  نعم . السائل :



  تفّضل . الشيخ :

ا تأيت مالئكة الّرمحة أو مالئكة العذاب عندي سؤال يف العقيدة وسؤال فقهي سؤال ا السائل :
ّ
لعقيدة يا شيخ مل

اليت وردت يف احلديث لقبض الروح بالّنسبة للمسلم العاصي الذي ارتكب كبائر هل هناك أحاديث وردت يعين 

  يف املنطقة الوسط هنا ؟ 

  ال، ال أحاديث. الشيخ :

  طّيب, الّسؤال الثّاين . الشيخ :

  لى اخلّفني نّية املسح بعد لبسهما على وضوء ؟هل يشرتط للمسح ع السائل :

  أظّن هذا الّسؤال كأنّه نظري غري عملي إالّ على املذهب احلنفي هل يشرتط النّية يف الوضوء فيما تعلم؟ الشيخ :

  استحضار النّية؟ السائل :

  نعم؟ الشيخ :

  استحضار النّـّية السائل :

  ما فهمت الشيخ :

  د يا شيخاستحضار النّـّية تقص السائل :

  إيش الفرق يشرتط النّية أو استحضار النّية ؟تفّرق بني األمرين حّىت أعرف أجاوبك ؟ الشيخ :

  واهللا ما أعرف السائل :

  آه؟ الشيخ :

  ما أعرف السائل :

  ما تعرف ؟ الشيخ :

  ال السائل :

  لكن مل عم تستوضح استحضار النية!؟ الشيخ :

  ا يعين يعين يف ناس يقولون الزم تنطق السائل :

  أنا ما عم أقول النطق فيها النية أنت تعرف النية ما هي النية يف القلب الشيخ :

  نعم السائل :

  طّيب فالّسؤال هل يشرتط استحضار النية وإالّ ال؟ الشيخ :

  نعم السائل :



  ء؟ طّيب استحضار النّـّية يف الوضوء كّل أو جزء ؟ يعين فقط ملاّ يريد يغسل يديه أو الوضو  الشيخ :

  الوضوء السائل :

ا يريد ميسح على اجلوربني أليس داخال يف  الشيخ :
ّ
طّيب ملا يريد يغسل رجليه ما داخل يف الكّل؟ طّيب, مل

  الكّل؟

  نعم السائل :

  فإذن سؤالك نظري غري عملي الشيخ :

  سائل آخر : فقط أستاذ ممكن ؟

  لك جيي دور غريهال هو ملا ينتهي من عرضه املسألة على رأيه و بعد ذ الشيخ :

  سائل األخر : هو ما عارف يعرض املسألة يا أستاذ

  معليش يا أخي الشيخ :

  ألّين أنا كّلمت حمّمد عليها مرّة السائل :

  طيب ما قلت حملّمد؟ الشيخ :

أنا يف أحد تالميذك هو ما رآك ولكّنه أحد تالميذك كنت أنا أتوّضأ وألبس اجلوارب ولكن بعد ذلك ملا  السائل :

  جي أمسح عليهم يقول يل هل أنت اشرتطت ملا لبست اجلوارب أّنك ستمسح؟أ

  اآلن سؤالك اختلف رأيت أنت ؟خّليه هو يبّصر حاله الشيخ :

  سائل آخر : رأيت كيف يا شيخ

  هو اختلف اآلن الشيخ :

  فأقول له ال أنا ما أعرف السائل :

  لك ؟ يا أخي هذا سؤال غري سؤالك األول طّيب هو ما قال الشيخ :

ا لبستهم أّنك ممكن متسح عليهم السائل :
ّ
  قال يل ال هو يرى إنّه أّنك إنّه أحسن تستحضر النّـّية أّنك مل

  وهل أنت تنقل عنه جّيدا؟ الشيخ :

  نعم السائل :

  هو قال لك األحسن الشيخ :

  نعم السائل :

  ويقابل األحسن ماذا؟ الشيخ :



  احلليب : احلسن

  احلسن السائل :

عىن هل فهمت منه أّّنك حينما لبست اجلوربني بعدما توّضأت صبحا ما نويت. هل فهمت منه أنّه مب الشيخ :

  حينما توّضأت ظهرا ومسحت عليه إنّه وضوؤك صحيح؟ أو فهمت منه أنّه ما صحيح

  ما صحيح السائل :

ا واحد ترك إذن ما نقلت عنه صحيحا أنت تقول إنّه قال األحسن معىن األحسن يعين األفضل وإذ الشيخ :

مثل واحد قال لك جواب سؤال إنّه أنا الّصبح أريد أصّلي جيوز إنّه أصّلي الفجر  ...األحسن واألفضل ما عليه 

ركعتني فرض فقط دون الّسّنة؟ قال لك األحسن أّنك تصّلي الّسّنة فهل تفهم من كلمة األحسن إنّه واجب 

  آلن تقول عنه إنّه قال لك األحسن أّنك تنويتصّلي الرّكعتني قبل الفرض؟ اجلواب ال. طّيب أنت ا

نعم فقط ليس مبعىن األحسن يعين أقصد هو ال يدّقق عليه يعين يف أمريكا حياولون ما يشّددون على  السائل :

الّشباب يعين حياولون يسّهلون ولكن هو باعتقاده أّن الوضوء غري صحيح لو عملت هذا الوضوء ما صحيح يعين 

  ل إّن هذا غري صحيحلو عمله وفعله يقو 

  لكن هذا اّلذي يقول غري صحيح ما يقول لك األحسن كذا الشيخ :

ا يقول يل األحسن هو األفضل أنّه تشيلهم ال جيربين أن أعمل هذا الشيخ :
ّ
  يعين مل

  املهّم يا أخي الوضوء صحيح. الوضوء صحيح ,نعم . الشيخ :

  كارد  حنن كّنا يف أمريكا يا شيخ ومعانا كريديت السائل :

  احلمد هللا على الّسالمة الشيخ :

  اهللا يسّلمك السائل :

يف أمريكا كريديت كارد أو فيزا كارد يستلف عليها الّشخص فلوس من البنك أو من الّضروريّات يعترب  السائل :

ة جّدا يف أمريكا حّىت تستطيع الّتعامل مع بعض الّشركات وشراء بعض احلاجيات ولكن هذا عليه فوائد ربويّة عالي

وشخص قّرر يهاجر إىل هذه البالد فدفع املبلغ املستحّق واملبلغ األصلي ومل يدفع الفوائد الرّبويّة وتركها هل جيوز 

  له أم ال؟

( أّد األمانة إلى من ائتمنك وال من أين جيوز له؟ هو غرقان يف عدم اجلواز اخليانة يف اإلسالم ال جتوز  الشيخ :

  تخن من خانك)

   لو كانت رباحّىت  السائل :



  حّىت إيش الشيخ :

  حّىت لو كانت ربا السائل :

  يعين هنا تعرف أنّه ربا وملا تتعامل بالرّبا ما بتعرف الشيخ :

  هي حتما من الّضروريّات يعين السائل :

  حتما ليس من الّضروريّات ألنّه لو بقي يف بالد اإلسالم ما شعر مبثل هذه الّضرورة أبدا. أينعم الشيخ :

  ل آخر : أقول يا شيخ هي ليست من الّضّروريّات ممكن واحد يعيشسائ

  جزاك اهللا خري وهذا شهد شاهد من أهلها الشيخ :

  وأنا واثق مائة باملائة إنّه اإلنسان ممكن يعيش هناك دون أن حيتاج إليها السائل :

  هذا هو الشيخ :

أعرف شخص مبدينة تسّمى كولورادو نسي أن  وممكن أن يعيش ويتصّرف من غري أن يتوّرط يف الرّبا, السائل :

يدفع الفاتورة هو إذا دفع الفاتورة كاملة ال يضعون عليه نسبة مئويّة من الرّبا فنسي آخر يوم فأرسل الّدفعة بالربيد 

ا علمت الّشركة سألوه ملاذ
ّ
ا املستعجل ودفع مثانية دوالرات على الربيد ولو تأّخر صرب كان دفع دوالرين ربا لكن مل

فعلت هذا يعين قال إّن ديين حيّرم الرّبا فأنا مستعّد أدفع مثانية دوالرات مثن الربيد وال أدفع لكم دوالرين للرّبا 

فرفعوا حسابه هذه طبعا يعطوه إيّاها حسب احلساب ممكن مخسمائة دوالر يستعملها فرفعوا حسابه ألمانته 

  أللفني دوالر

(( و يّتق اهللا نسوا قوله تعاىل مع األسف املنسي من مجاهري املسلمني على كّل حال يا إخواننا ال ت الشيخ :

  هذه واحدة . يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث ال يحتسب ))

واألخرى أنصحك وأنصح اجلالسني معنا مجيعا أن ال يستبدلوا اّلذي هو أدىن باّلذي هو خري ألّن هذا  الشيخ :

ائدة وفوائد بدل الرّبا وهذه لفظة عاّمة اليوم حّىت يف البنك اإلسالمي من عمل اليهود كما تعلمون وال تقولوا ف

(( قاتلوا مكتوب عليه بنك إسالمي يسّمون الرّبا فائدة من اّلذي يسّمي الرّبا فائدة؟ هم اّلذين قال اهللا فيهم 

دين الحّق من اّلذين أوتوا اّلذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال يحّرمون ما حّرم اهللا ورسوله وال يدينون 

  الكتاب حّتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))

  سائل آخر : أستاذ يف

اآلن أتذّكر نكتة أقول مثل اّلذين يريدون أن يقيموا الّدولة املسلمة ذه الطّرق امللتوية ما بني عشّية  الشيخ :

أخذوا اجلزية عن الكّفار وهم صاغرون هل هذا وضحاها مثل اّلذين يريدون أن يطّبقوا هذه اآلية يريدون أن ي



ممكن؟ هذا ممكن ولكن مىت؟ حينما تقوم قائمة الّدولة املسلمة ويطمئّن هلا احلكم ويبدأ هذا احلاكم املسلم يدعوا 

إىل اإلسالم حينئذ ميكن أن نطالب من حولنا من دول الكفر أن يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون وكيف هذا؟ 

هم على الكفر نرسل مثال إىل روسيا وأمريكا إنّه أنتم كّفار وفرنسا وأملانيا والبالد القريبة إلينا كاليونان وهم يف بالد

مثال أنتم كّفار الزم تدفعوا اجلزية عن يد, ال , جيب أن تنطلق الّدعوة من أرض اإلسالم إىل ما جياورها فإذا  

هب الّداعية املسلم إىل تلك األرض يدعوا فيها إىل اإلسالم فأذنوا كانت البلدة اّليت حتّد البالد اإلسالمّية كافرة وذ

له وأخذ يدعوا وأقام يف بلد الكفر يدعو فيها إىل اإلسالم وهم ال حيولون بينه وبني دعوته إىل اإلسالم والكّفار 

يدعو إىل اإلسالم هناك يدخلون يف دين اهللا أفواجا ال يؤخذ منهم جزية ولكن إذا منعوا الّدعاة املسلمني من أن 

يف بالدهم أعين بالد الكفر حينئذ ينطلق اجليش املسلم لينقل الّدعوة بقّوة الّسيف بعد أن منع الكّفار الّدعوة 

اإلسالمّية باّليت هي أحسن فإذا ما احتّل اجليش املسلم تلك البالد الكافرة وتغّلبوا عليهم حينئذ خيّريوم بني 

ا دفع اجلزية عن يد وهم صاغرون وإّما القتل فهم وما خيتارون وهذا من تفاصيل إحدى ثالث إّما اإلسالم وإمّ 

ليس معىن ال إكراه يف  (( ال إكراه في الّدين قد تبّين الّرشد من الغّي ))اآلية اّليت تشكل على بعض الّناس 

 جيوز مقاتلة الكّفار على الّدين يعين كما يقوله بعض الكّتاب اليوم اّلذين يف قلبهم ريب يف اإلسالم يقول لك ال

اإلسالم وإّمنا فقط أنت تقاتل دفاعا عن أرضك فقط فهم يقسمون اجلهاد قسمني جهاد دفاعي وجهاد هجومي 

يقولون بأّن اجلهاد اهلجومّي ال يأمر به اإلسالم ويتجاهلون كّل هذه الفتوحات اإلسالمّية اّليت لوالها لكانت بلدنا 

أو الرومان فهم يبيحون اجلهاد يف سبيل الّدفاع يعين حنن نبقى يف عقر دارنا وندعو إىل هذه التزال يف أيدي الّروم 

اإلسالم يف وسط دارنا لكن ال جيوز أن ننطلق بالّدعوة إىل بالد الكفر وإذا انطلقنا فمنعونا ال جيوز لنا أن نقاتلهم 

ليس هناك يف اإلسالم إّما أن تسلم او  أي (( ال إكراه في الّدين ))وهذا خالف اإلسالم الّشاهد قوله تعاىل 

أقتلك ال فيه هناك حللحة, رحرحة وهو إّما أن تسلم وإّما أن تدفع اجلزية وإّما القتل أّما أن تعيش هكذا ال تعيش 

يف نظام اإلسالم والّدليل على أّنك ارتضيت هذا الّنظام مع االحتفاظ بعقيدتك الكافرة أن تدفع اجلزية عن يد 

فال أنت ترضى ذا وال تدين باإلسالم إذن أمامك القتل إذن الكافر خيّري بني أن يدخل يف اإلسالم وأنت صاغر 

و ليس كما يفّسرونه أنّه ال جيوز  (( ال إكراه في الّدين ))وبني أن يدفع اجلزية عن يد وهو صاغر هذا معىن 

أن يقاتل ذلك البلد الكافر, ال, هذا من  للجيش اإلسالمي إذا ما اعتدي على الّدعاة اإلسالمّيني يف بلد كافر

اإلسالم ومن شريعة اإلسالم الّشاهد ال جيوز أن نسّمي الرّبا فائدة ألنّه لألمساء آثارها يف نفوس الّناس ومن 

ي أسباب فشّو الرّبا بني الّناس تضليل اجلماهري عن احلقائق الّشرعّية بأمساء ناعمة فالرّبا ال يسّمونه ربا ألنّه لو مسّ 

ربا لتقّزز بدن املسلم ّرد ما يسمع هذا االسم ألنّه يعرف يقينا أّن الرّبا حرام أّما هذه فائدة, فائدة وأخريا طلع 



لنا البنك اإلسالمي ببدعة جديدة مراحبة, كّنا نشكو من قبل أنّه يسّمون الرّبا بغري امسها يسّموا فائدة اآلن 

ة يسّموا مراحبة وهو الرّبا بعينه إذا نرجو من إخواننا مجيعا أن يستعملوا يسّمون الرّبا بغري كمان لفظة الفائد

األلفاظ الّشرعّية وأن ينحرفوا عن األلفاظ البدعّية ألّن لألمساء تأثريها يف نفوس الّناس ومن ذلك تسمية الرّبا 

  بالفائدة هي ضرر كيف يسّموا بالفائدة؟

  ن يرفع الّسعرالبيع املؤّجل يعين حيّق له أ السائل :

  ما حيقّ  الشيخ :

  جديدة ...هذا  السائل :

  نعم الشيخ :

  البيع املؤّجل حيّق له أن يرفع الّسعر السائل :

ما جيوز البيع املؤّجل جائز الشّك كاملهر املؤّجل جائز لكن مقابل الّتأجيل يرفع الّسعر ما جيوز سواء يف  الشيخ :

  هذا أو ذاك

  ل يرفع الّسعر أيضاسائل آخر : يف البيع املؤجّ 

  إي جزاك اهللا خري يا أبا ماهر ما ظننت أنا فهمت يعين . الشيخ :

أستاذ امرأة اكتشفت إنّه زوجها بعد طول عشرة له أنّه يتعامل بالرّبا أو مع البنوك الرّبويّة فهل حيّق هلا أن  السائل :

  تبقى عنده أو ماذا تفعل؟

  ل ميكنها أن ال تبقى عندههذه أسئلة تأتينا دائما وأبدا ه الشيخ :

  سائل آخر : امرأة فرعون

  هل ميكنها أن ال تبقى عنده الشيخ :

  واهللا الّسؤال يوّجه هلا يعين السائل :

  ها وّجه  هلا الشيخ :

نعم فقط الكالم يا أستاذ يعين البعض أفتاها أن تعيش من أجرة شّقة زوجها يعين يؤّجرها فهذه الّشّقة  السائل :

  جها اشتغلها من جرّاء ربا تعامل به سابقاتقول إّن زو 

  هذه ساحمها فيها فقط خّليك على األّوالنّية الشيخ :

  نوّجه الّسؤال نعم . السائل :

  ...فيه سؤال عن الرّبا معليش  السائل :



  تفّضل الشيخ :

  يسأل أحد اإلخوة أنّه أخذ قرضا من البنك السائل :

  اهللا أكرب الشيخ :

  الرّبوي السائل :

  هذا أحد اإلخوة شيخ :ال

  نعم السائل :

  رأيت كيف خذوا عربة الشيخ :

  تاب إىل اهللا السائل :

  معليش معليش أنت مسّيته شيء الشيخ :

  ال, أخ السائل :

  معليش مسّيته؟ عرفوه؟ الشيخ :

  ال ما عرفوه السائل :

  احلمد هللا اهللا يهديك, ما مسّيته ولذلك ما يف غيبة لكن خذوها عربة أخ لنا تاب الشيخ :

  نعم السائل :

لكن هكذا اتمع اإلسالمّي كم وكم من ناس مصّلني وصائمني وميكن يقوموا الليل ويصوموا الّنهار إىل  الشيخ :

آخره وهم يتعاملون معامالت ما أقول لك ربويّة فقط معامالت حمّرمة هذا تاجر ما يسأل يبيع أشياء تعني على 

فها مسروقة منهوبة ما بيهّمه املهّم مجع املال ومسلم وصاحل ويصوم وممكن حريص املنكر أم ال؟ يشرتي أشياء يعر 

أن يصّلي يف الّصّف األّول إىل آخره هذا هو اتمع اإلسالمي أؤالء ستقوم الّدولة املسلمة؟ هيهات هيهات ما 

  توعدون

  سائل آخر : هؤالء من قال اهللا فيهم جيعل أعماهلم هباءا منثورا

   أكرب نعم إي هذا ما سّوىاهللا الشيخ :

  أخذ قرض من البنك مبقدار مخسة وعشرون ألف درهم وعلى هذه الّنقود عليها ربا السائل :

  الحول وال قّوة إالّ باهللا نعم الشيخ :

  سواء قّل أو كثر السائل :

  وتاب الشيخ :



  وهذه اخلمسة وعشرين ألف درهم تاجر فيها وأصبحت اآلن يعين السائل :

  ماليني الشيخ :

آالف مؤّلفة فتاب من ذلك فماذا عليه؟ هو استفىت بعض الّناس اّلذين ال علم هلم بالكتاب والّسّنة  السائل :

فقالوا له عليك أن خترج اخلمسة وعشرين ألف هذه علما بأنّه سّدد املبلغ وهو مخسة وعشرين ألف للبنك من 

  راتبه الّشهري مع الفوائد

  سائل آخر : مع الرّبا

نعم مع الرّبا مع الرّبا فهنا أفتاه بعض الّناس أنّه خيرج اخلمس عشرين ألف هذه  - يضحك - مع الرّبا  ل :السائ

من ماله اّلذي مجعه من هذه الّتجارة الذّي هو اخلمس وعشرين ألف وخيرج اخلمس وعشرين ألف هذه مع 

  ؟الفوائد مع الرّبا كذلك ويتوب إىل اهللا توبة نصوحة هل هذا الكالم صحيح

  صحيح إىل حّد ما الشيخ :

  نعم السائل :

  يعين هذا البّد منه الشيخ :

  الّتوبة نعم السائل :

يعين الّشيئني هؤالء البّد منه لكن أنا يف اعتقادي ال يكفي ملاذا؟ ألنّه أنا يف اعتقادي ال يكفي ملاذا؟  الشيخ :

  ألنّه احلاصل من اخلمس وعشرين ألف ما بين على فاسد فهو فاسد

  يعين الكالم الفتوى صحيحة؟ نعم ائل :الس

أنا أقول يا أخي الفتوى بأمره بالّتوبة وإخراجه اخلمس وعشرين ألف هذا البّد منه ما أقول الفتوى  الشيخ :

  صحيحة

  نعم السائل :

  أقول الفتوى ناقصة الشيخ :

  نعم السائل :

قام عليه كما قلت ألوف إن مل نقل  وبّينت الّسبب ألنّه اخلمس وعشرين ألف الذي هو مال حمّرم الشيخ :

ماليني ما بين على فاسد فهو فاسد فأنا أقول إنّه هذا اإلنسان باإلضافة إىل ما قيل له من األمرين الّسابقني ذكرا 

جيب أن يستمّر يف اإلكثار من الّتصّدق ذا املال اموع عنده حبيث إنّه يشعر إنّه نفسه تزّكت من أوضار الرّبا 

ة مثاله هذا مثال ماء جنس وقع فيه جناسة وتنّجس كيف تطهريه؟ باملكاثرة مكاثرة املاء الّنجس باملاء الطّاهر الّسابق



  حّىت يغلب على الّظّن أّن هذا املاء خرج عن كونه جنسا وليس إىل طاهر فقط بل وطهور مطّهر

  ملن يعطي هذا املال؟ السائل :

  وح من احلراميعطي هاه هذا املال احلاصل املرب الشيخ :

  من احلرام نعم السائل :

  هذا ميكن أن يعطى إىل الفقراء واملساكني ألنّه ليس هو عني الرّبا الشيخ :

  ( إّن اهللا طّيب ال يقبل إالّ طّيبا ) السائل :

  ليس هو عني الرّبا أنت امسع مّين وبعد ذلك إذا كان عندك مالحظة تبديها الشيخ :

  نعم جزاك اهللا خري السائل :

  لو ان رجال أودع عشرين ألف وأخذ مخسا وعشرين أي مخسة ربا هذه ما جيوز يعطيها الفقراء واملساكني الشيخ :

  نعم السائل :

لكن مسألتنا غري هكذا اخلمسة هؤالء اليت هي ربا هؤالء الزم يصرفهم يف املرافق العاّمة كما نقول حنن  الشيخ :

  كني أو احملتاجنيوليس ألفراد معّينني من الفقراء أو املسا 

   ...سائل آخر : هذه ال 

أي نعم ّما املسألة اليت حنن نتكّلم فيها فهي غري هذيك ما يف مانع يظّل ويستمّر من الّتصّدق يف هذا  الشيخ :

املال الذي اكتسبه من اخلمس وعشرين ألف الذي هو عني الرّبا هذا ما عندي واهللا أعلم واآلن تسمح لنا يا 

  أستاذ

  وهل عليه زكاة كذلك السائل :

  طبعا عليه زكاة من باب أوىل .الشيخ :

  سؤال بسيط يا شيخ . السائل :

  نعم الشيخ :

  سؤال صغري حول الرّبا فقط السائل :

  تفّضل الشيخ :

  اهللا جيزيك خري الكمبيالة من البنك يوضع عليها ربا رأيت كيف أنا أستلمها وأوّقع أّين استلمتها السائل :

  حيفظك اهللا الشيخ :

  اهللا يبارك فيك الرسول جاء يف احلديث أنّه لعن شاهده هل أكون أنا يف هذه احلالة شاهده السائل :



  أنا دعوت لك باخلري اهللا حيفظك أنا أعطيتك اجلواب سلفا لعّلك فهمتين الشيخ :

  أعد السائل :

  -يضحك الشيخ رمحه اهللا-  الشيخ :

  ثانية مرّة ثالثة تدعو له سائل آخر : هو يطلب مّنك أن تدعو له مرّة

  حفظك اهللا من الرّبا ومن اإلعانة على الرّبا فهذا العمل ال جيوز أبدا ال جيوز . الشيخ :

  تدور عملّية املفاوضات هذه إّيل جتري قاعدة بني الّدول العربّية السائل :

  احلليب : ما خطرية طلعت شيخ

الّنسبة لألراضي اإلسالمّية هذه لو إنسان يعين أصابه احلماس طّيب يعين راحيني يوقّعوا على تنازالت ب السائل :

  وراح وقال بّدي أعمل وأقاتل أو كذا أو ما أشبه ذلك هذه الّناس هل هذا الّشيء جيوز؟

  ما جيوز الشيخ :

  مل؟ السائل :

  ألنّه مثل هذيك الشيخ :

  كيفالسائل :

  العملّيات احلدوديّةمثل هذيك اليت كنت سألت عنها وأجبناك عنها يعين  الشيخ :

  نعم السائل :

  ما الفائدة منها الشيخ :

  على األقّل يعين بظّلها عملّيات حتريك وشيء أن السائل :

  ولو ناديت أمسعت حّيا الشيخ :

  أبو ليلى : حتريك احلكومات ضّد اإلسالمّيني

ك أّن هذه حتّرك وأنت تعين ولكن ال حياة ملن تنادي ما جلرح مبّيت إيالم يعين فكرك هذه داخل يف خمّ  الشيخ :

  أّا متيت هؤالء ومتنعهم من أن يتحرّكوا إىل الّضالل هكذا تعين

  عدم احلركة الوقوف و الوقوف يعين السائل :

  هذا هو ما أنا شرحت ّلك فأنت مقتنع إنّه هذا مينعهم؟ الشيخ :

  نا إحنا نكون نشطني مينعنا كذاال ما مينعهم فقط مينعنا إحنا يعين مينعنا إحنا نفّكر ومينع السائل :

  ما بإمكانك إّنك تكون نشيط إالّ بارتكاب ما حّرم اهللا الشيخ :



  ال ما احنا إيش سؤالنا؟ حىت نعرف ما حّرم اهللا أو ما حّرم اهللا السائل :

  ومل جوابنا مل جوابنا!؟ الشيخ :

  سائل آخر : شيخ فيه سؤال معليش

  نعم الشيخ :

   نفس املوضوعسائل آخر : رّمبا يكون يف

  -يضحك الشيخ رمحه اهللا-الظّاهر فيه حرجبّية األرض ما تكون هكذا  الشيخ :

  سائل آخر : ال فقط سؤايل أخّف من سؤاله

  هاه هاه شهد شاهد من أهلها الشيخ :

سائل آخر : أقول ما موقف املسلمني امللتزمني من هذه املفاوضات؟ يعين على فرض بعد انتهاء هذه املفاوضات 

صبح اليهود هلم يد يف املنطقة ويسرحون وميرحون و أنت ترى اليهود يعين أمام عينيك فما موقف املسلمني أ

  امللتزمني من هذه املفاوضات وما يرتّتب عليها يف املستقبل؟

  ما موقف إيش؟ الشيخ :

  املسلمني امللتزمني السائل :

  امللتزمني؟ الشيخ :

  نعم السائل :

  مني يف القدس يف الضّفةما موقف امللتز  الشيخ :

سائل آخر : حنن األن أول أمس ملا كّنا نتناقش البّد من الّتصفية و الّرتبية والبّد و أّن الطّائفة املنصورة هلا صفات 

حسب ما قلت ال أعلم أّا موجودة يف مجاعة معّينة وإّمنا يكونوا متفرّقني هنا ورّمبا يكونوا متفرقني هنا و هناك 

ن عن نفسي أقول ما موقفي عندما أرى الّيهودي يسرح وميرح ويعمل ما يشاء يف بالد املسلمني إيش فمثال أنا اآل

  موقفي؟ هذا سؤايل بس

  ما موقفك لو كنت من ضعفاء املؤمنني يف مّكة؟ الشيخ :

  سائل آخر : الّسكوت

ت افعل ما فعل أبو أخذت اجلواب سبحانك اللهّم و حبمدك أستغفرك وأنا ال أرضى أن تقول السكو  الشيخ :

  بكر لكن هل اشتغل بالقتل؟

  سائل آخر : ال



  ها الّسالم عليكم الشيخ :

 سائل آخر : وعليكم الّسالم ورمحة اهللا .


